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Statuten ASF nieuwe stijl (2e versie) 

 
Naam en zetel 

Artikel 1 

 

De vereniging draagt de naam Arnhemse Sport Federatie  en is gevestigd te Arnhem. 

 

Duur 

Artikel 2 

 

1. De vereniging is opgericht  op twee oktober 1989 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één januari t/m eenendertig december. 

 

Doel 

Artikel 3. 

 

De vereniging stelt zich ten doel: 

 

1. de behartiging van de belangen van haar leden op sportgebied in de meest ruime 

betekenis; 

 

2. het bevorderen van de sport in al haar verschijningsvormen en het bevorderen van 

doelmatig sportbeleid in de gemeente Arnhem. 

 

Middelen 

Artikel 4 

 

Zij tracht haar doel te bereiken door ondermeer: 

 

a. het behartigen van de collectieve belangen van de sportverenigingen bij politieke 

besluitvorming beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering; 

 

b. het stimuleren van overleg en –waar nodig- samenwerking tussen de sportverenigingen 

onderling; 

 

c. het informeren van verenigingen over relevante ontwikkelingen op gemeentelijk niveau; 

 

d. het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan de beleidssector sport van de 

gemeente Arnhem, de wethouder van sportzaken, het Sportbedrijf Arnhem en de leden 

van die raadscommissies, die zich op enigerlei wijze dienen uit te spreken over het 

sportbeleid; 

 

e. het fungeren als backoffice voor de advisering op het gebied van 

verenigingsondersteuning; 

 

f. het leiding geven aan het inzetten van gesubsidieerde arbeid t.b.v. de sportverenigingen. 

 

 



Concept statuten Arnhemse Sport Federatie nieuwe stijl    

 2 

Lidmaatschap 

Artikel 5 

 

1. De vereniging kent gewone en buitengewone leden; 

 

2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn de in de gemeente Arnhem gevestigde 

sportverenigingen met rechtspersoonlijkheid, aangesloten bij een sportorganisatie, die op 

haar beurt lid is van het NOC*NSF en die als zodanig zijn geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken Midden-Gelderland; 

 

3. Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn in de gemeente Arnhem gevestigde 

organisaties, die niet voldoen aan de in lid 2 genoemde vereisten, maar die op het gebied 

van de sport in de meest ruime zin een functie vervullen en daarbij geen winstoogmerk 

beogen; 

 

4. Daar waar in deze statuten gesproken wordt van leden worden daarbij zowel de gewone 

als buitengewone leden bedoeld tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 

Aanmelding lidmaatschap 

Artikel 6 

 

1. Aanmelding van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Verzoeken 

moeten zijn ondertekend door voorzitter en secretaris van de betrokken rechtspersoon; 

 

2. Het bestuur kan een rechtspersoon als kandidaat-lid toelaten. Op de eerstvolgende 

algemene vergadering wordt over het lidmaatschap beslist; 

 

3. Het bestuur legt het verzoek zoals hierboven bedoeld aan de algemene vergadering voor 

met een advies. De algemene vergadering beslist over de toelating. 

 

4. Ten aanzien van de procedure bij toetreding kunnen door het bestuur nadere 

aanwijzingen worden gegeven. 

 

Einde lidmaatschap 

Artikel 7 

 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 

a. wanneer het lid heeft opgehouden te bestaan; 

 

b. door opzegging van het lid; 

 

c. door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan geschieden wanneer een 

lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld 

bij de statuten, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd 

het lidmaatschap te laten voortduren; 
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d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd 

met de statuten, reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 

2. Het lidmaatschap kan aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd door 

schriftelijke opzegging voor één juli van het betreffende jaar bij het secretariaat. Een 

lid kan echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen indien redelijkerwijs 

niet van hem kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren. 

 

3. De opzegging namens de vereniging evenals de ontzetting geschiedt door het bestuur, dat 

een lid hiervan ten spoedigste gemotiveerd in kennis stelt onder vermelding van de datum 

waartegen is opgezegd dan wel ontzet. Het lid heeft gedurende één maand na ontvangst 

van bovenvermelde kennisgeving het recht van beroep bij de algemene vergadering. Dit 

recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn 

en hangende het beroep is het lid geschorst. Het bestuur is, indien het lid gebruik maakt 

zijn recht op beroep, om op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen twee 

maanden na verzending van het besluit inzake opzegging c.q. ontzetting, verplicht een 

algemene ledenvergadering bijeen te roepen.   Het lid kan tijdens die algemene 

vergadering het woord (laten) voeren. Het bestuur is verplicht om het geschorste lid bij 

aangetekende brief dag, plaats en tijdstip van de algemene vergadering mede te delen. 

Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting c.q. opzegging door het bestuur 

zal moeten worden genomen met twee/derde  van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 

4. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen indien er gronden tot ontzetting 

dan wel ontzegging aanwezig zijn. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd 

wordt door een besluit tot ontzetting c.q. opzegging, eindigt door het verlopen van die 

termijn. 

 

Geldmiddelen 

Artikel 8 

 

De financiën van de vereniging bestaan uit: 

 

a. kontributies 

b. schenkingen, legaten en erfstellingen; 

c. subsidies 

d. alle andere baten en inkomsten 

 

Kontributie 

Artikel 9 

 

1. De leden zijn gehouden jaarlijks een door de algemene vergadering vast te stellen 

kontributie te betalen; 

 

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, dan blijft 

kontributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

  

Bestuur 

Artikel 10 
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a) Het bestuur van vereniging bestaat uit maximaal negen meerderjarige personen, waarvan 

drie leden onafhankelijk zijn en zes leden afkomstig zijn                                               

van verenigingen: 3 vanuit de veldsporten, 2 vanuit de zaalsporten en 1 vanuit de overige 

sporten. Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering, waarbij voorzitter, 

secretaris en penningmeester in functie worden gekozen en benoemd.  

 

De voorzitter is bij voorkeur geen bestuurslid van een Arnhemse sportvereniging, maar 

wordt voorgedragen vanwege zijn/haar brede affiniteit met en kennis van de Arnhemse 

sportwereld. 

 

b) De overige bestuursleden worden door algemene vergadering op voordracht van het 

zittende bestuur dan wel op voordracht van één of meer leden gekozen en benoemd. 

 

c) Bij de voordracht van de overige bestuursleden dient gestreefd te worden naar een 

evenwichtige vertegenwoordiging op onder meer de volgende gebieden: 

 

 financiën 

 fiscale regelgeving 

 binnensporten 

 buitensporten 

 wettelijke regelgeving, die van belang is voor sportverenigingen 

 gemeentelijke organisatie/lokale politiek 

 organisatiestructuren 

 

d) Een bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het 

bestuur op te stellen rooster van aftreden en wel in dier voege, dat de voorzitter en 

secretaris nimmer gelijktijdig aftreden. De aftredende bestuurder is terstond 

herkiesbaar. Wie tussentijds in een vacature wordt benoemd neemt in het genoemde 

rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. Bestuurders zijn behoudens 

bijzondere gevallen slechts éénmaal herkiesbaar. 

 

e) Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door schriftelijk bedanken, bij het bereiken van 

de zeventigjarige leeftijd,  bij overlijden en bij ontzetting en opzegging door de 

vereniging. 

 

f) Het bestuur kan zich desgewenst laten bijstaan door adviseurs en/of waarnemers. 

 

 
 

Bestuurstaak 

Artikel 11 

 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. Het bestuur kan bij de uitvoering van de bestuurstaken ondersteund worden door 

een bureau. Het bestuur kan ter uitvoering van haar doelstellingen personeel aanstellen en/of 

ontslaan. 

 

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 

doen uitvoeren door het instellen van commissies.  
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3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich 

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich is 

tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt onder de uitdrukkelijke 

voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Voor de goedkeuring van de 

algemene vergadering is een stem in meerderheid  van tenminste 2/3 van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen vereist. 

 

4. Voor uitgaven boven de € 10.000,00 op jaarbasis, welke niet in de goedgekeurde begroting 

zijn opgenomen, behoeft het bestuur voorafgaande toestemming van de algemene 

vergadering. 

 

5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of de voorzitter 

samen met de secretaris of de voorzitter samen met de penningmeester. 

 

Rekening en verantwoording 

Artikel 12 

 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te maken, dat daaruit te allen tijde  haar rechten en plichten kunnen 

worden afgeleid. 

 

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na 

afloop van het verenigingsjaar, behoudens  de bijzondere goedkeuring van de algemene 

vergadering tot verlenging van deze termijn met inachtneming van hetgeen daartoe 

wettelijk is bepaald, zijn verslag uit en doet onder overlegging van een balans en een 

staat van baten en lasten rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar.  

 

3. Het financieel verslag dient, conform de bepalingen in de Algemene Subsidie Verordening 

van de gemeente Arnhem, voorzien te zijn van een verklaring van een registeraccount. 

 

4. Zodra deze verplichting van gemeenteweg komt te vervallen kiest de algemene 

vergadering uit haar midden een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden, die 

geen deel uit mogen maken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en 

verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergaderingen haar 

bevindingen uit. De kascommissie kan zich voor rekening van de vereniging desgewenst 

laten bijstaan door een deskundige. Het bestuur is verplicht de kascommissie inzage te 

verstrekken in alle zaken, die nodig zijn voor een juist functioneren van de kascommissie. 

 

5. Goedkeuring in de algemene vergadering van het jaarverslag en rekening en 

verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

 

6. Het bestuur is verplicht deze bescheiden te bewaren gedurende de termijn die de wet 

hiervoor voorschrijft. 

 

Algemene vergadering 

Artikel 13 

 

1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door 

statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
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2. Jaarlijks zal binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene 

vergadering (jaarvergadering) worden gehouden. 

 

3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer: 

 

a. vaststelling van de notulen van de vorige vergadering; 

b. jaarverslag van de secretaris; 

c. jaarverslag penningmeester 

d. accountantsverklaring c.q. verslag kascommissie; 

e. vaststelling begroting 

f. vaststelling contributie; 

g. verkiezing bestuursleden; 

h. indien van toepassing: verkiezing kascommissie 

i. rondvraag 

 

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit wenselijk 

oordeelt of wanneer het daartoe door de wet of statuten verplicht is. 

 

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming 

van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt middels een 

aan alle leden te zenden schriftelijk bericht onder gelijktijdige vermelding van de 

agendapunten. 

 

6. Daarnaast is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden 

als  bevoegd is voor het uitbrengen van één/tiende deel der stemmen verplicht een 

algemene vergadering uit te schrijven binnen een termijn van vier weken. Indien aan dat 

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid 

 

Toegang tot en besluitvorming van algemene vergaderingen 

Artikel 14 

 

1. De ledenvergaderingen alsmede de daarin te behandelen stukken zijn in principe 

openbaar. 

 

2. Ieder gewoon lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een ander, schriftelijk 

gemachtigde, gewoon lid, dat echter in totaal niet meer dan zijn eigen stem en de stem 

van één gemachtigde kan uitbrengen. 

 

3. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.  

 

4. Ook niet-leden kunnen na daartoe verkregen toestemming van de algemene vergadering 

aan de beraadslagingen deelnemen 

 

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 

voorstellen bij acclamatie is mogelijk indien dit gebeurt op voorstel van de voorzitter 
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6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders 

bepalen, bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen beslist. Bij het staken van 

de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

 

7. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid haalt 

van de geldig uitgebrachte stemmen, heeft herstemming plaats over de personen, die de 

meeste en op één na meeste stemmen heeft behaald. Bij herstemming beslist het 

grootste stemmenaantal. Indien bij herstemming de stemmen staken, dan beslist het lot. 

Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. 

 

8. Als niet-juist uitgebrachte stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 

 

a. onleesbaar zijn; 

b. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 

c. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; 

d. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten. 

 

Besluiten 

Artikel 15 

 

1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat er een besluit is 

genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is neergelegd, is diens 

oordeel eveneens bindend over de inhoud van het genomen besluit. 

 

2. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid ervan wordt 

betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en heeft er een nieuwe 

stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering daarom vraagt. Door deze 

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 

Leiding en notulen 

Artikel 16 

 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt een ander 

door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze 

niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf. 

 

2. Van elke algemene jaarvergadering worden door de secretaris of door een door het 

bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze worden ter kennis van de 

leden gebracht en dienen tijdens de eerstvolgende te worden vastgesteld 

 

Statutenwijziging 

Artikel 17 

 

1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een 

besluit van de algemene vergadering, die is uitgeschreven met de vermelding dat aldaar 

wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 

 

2. Tenminste tien dagen voordat de algemene vergadering, waarin de wijzigingen zullen 

worden besproken, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgenomen 
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wijziging(en) woordelijk is(zijn) opgenomen, ter inzage te liggen op een daartoe geschikte 

plaats.  

 

3. Het besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste 2/3 meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen in de vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal 

stemgerechtigde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Wanneer aan de laatste eis 

ten aanzien van het vereiste quorum niet wordt voldaan wordt binnen zes weken na datum 

een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, dat in de 

vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden beslist ongeacht het aantal 

aanwezige dan wel vertegenwoordigde  stemgerechtigde leden met inachtneming van de 

hierboven gekwalificeerde meerderheid van stemmen van tenminste 2/3 deel van de 

geldig uitgebrachte stemmen. 

 

4. De statutenwijzing heeft, indien er een subsidierelatie met de gemeente Arnhem 

bestaat, de goedkeuring nodig van het college van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Arnhem 

 

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte 

is opgemaakt. In de periode die ligt tussen het besluit tot statutenwijziging en het 

verlijden van de notariële akte is het bestuur gebonden te handelen conform de 

voorgestelde statutenwijziging. 

 

Ontbinding 

Artikel 18 

 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 

bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 18 is van overeenkomstige toepassing. 

 

2. Tenzij bij het besluit tot ontbinding vereffenaars worden aangewezen, is het bestuur 

belast met liquidatie gedurende welke en waarvoor de bepalingen de bepalingen van de 

wet en statuten omtrent bestuurders van overeenkomstige toepassing zijn op de 

vereffenaars. 

 

3. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit 

tot ontbinding lid of buitengewoon lid waren. Ieder ontvangt een deel naar rato van de 

kontributie-bijdrage gedurende de vijf jaar die aan de ontbinding voorafgaan. Bij het 

besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden 

gegeven door een besluit van de algemene vergadering. 

 

4. Indien er een subsidierelatie met de gemeente Arnhem bestaat, zal vooraf aan het 

College van Burgemeester en Wethouders toestemming moeten worden gevraagd en 

worden verkregen om een batig saldo te kunnen verdelen. 

 

Huishoudelijk reglement 

Artikel 19 

 

1. De vereniging dient te beschikken over een huishoudelijk reglement. 
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2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de 

wet, ook voorzover het gaat om bepalingen van regelend recht, of strijdig zijn met de 

statuten. 

 

3. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur nadere regelingen treffen 

bij huishoudelijk reglement of bij andere regelingen, rekening houdend met hetgeen 

in lid 2 van dit artikel is verwoord. 

 

 

Inschrijvingen en verenigingsregister 

Artikel 20 

 

1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het verenigingsregister van 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden Gelderland en een authentiek afschrift 

van de akte dan wel een authentiek uittreksel van de akte betreffende de statuten ten 

kantore van de register neer te leggen. 

 

2. Het bestuur draagt zorg dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam, 

voornaam en woonplaats van de bestuursleden, die de vereniging in en buiten rechte 

vertegenwoordigen. 

 

Slotbepaling 

Artikel 21 

 

In alle gevallen, waarin niet door deze statuten of enig reglement is voorzien, beslist het bestuur 

van de vereniging. 

 

RGvE 

 


